
⑧ Palun ärge ühendage ühtegi vahelduvvoolulist 
elektriseadet inverteri vahelduvvoolu väljundisse, sest
see hävitab inverteri ja võib tingida elektrilöögi.

⑨ Ärge võtke tooteid lahti, hooldustöid peab teostama
professionaal.

Ohutus ja riiklikud juhised 

Funktsioon Olekukirjeldus Lähtestusmeetod 

LED tuli Alarm Vahelduvvooluline 
väljund 

Madala 
sisendpinge 
alarm 

Roheline 
sees 
Punane 
väljas 

Alarm Jah Alarm peatub 
automaatselt, kui aku 
pinge taastab tavapärase 
vahemiku 

Madala 
sisendpinge tõttu 
lülitub välja 

Roheline 
sees 
Punane 
sees 

Alarmi 
pole 

Ei Aku pinge tavapäraseks 
muutumisel hakkab 
inverter uuesti tööle, 
roheline tuli sees, punane 
tuli väljas 

Kõrge 
sisendpinge tõttu 
lülitub vällja 

Roheline 
sees 
Punane 
sees 

Alarmi 
pole 

Ei Aku pinge tavapäraseks 
muutumisel hakkab 
inverter uuesti tööle, 
roheline tuli sees, punane 
tuli väljas 

Ülekoormuse 
tõttu lülitub välja 

Roheline 
sees 
Punane 
sees 

Alarmi 
pole 

Ei Taastage tavapärane 
koormus, inverter hakkab 
uuesti tööle, roheline tuli 
sees, punane tuli väljas 

Kõrge 
temperatuuri 
tõttu lülitub välja 

Roheline 
sees 
Punane 
sees 

Alarm Ei Tavapärase temperatuuri 
taastumisel hakkab 
inverter uuesti tööle, 
roheline tuli sees, punane 
tuli välljas 

Väljundi lühis Roheline 
sees 
Punane 
väljas 

Alarmi 
pole 

Ei Lühise kõrvaldamisel 
hakkab inverter 
automaatselt uuesti tööle 
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 Hoiatus: Veenduge, et ühendus on tugev, muusugune 
olukord on väga ohtlik. 

● Kontroll ige enne järgmise sammu juurde asumist uuesti 
ühendust. 
 Hoiatus: Ärge ühendage inverterit  tagurpidi, see

võib inverterit kahjustada. 
● Vajutage nupule „ON“. Süttib  rohel ine  tuli ja digitaalne

ekraan käivi tub. Inverteri tõ rke  ilmnemisel peatage
inverter ja kontrollige seadet. 

Ohutusmeetmed 
Palun lugege enne kasutamist põhjalikult läbi järgnev osa: 

① Palun ärge kasutage inverterit, kui teie käsi on märg. 
Hoidke seade eemal laste käeulatusest.

② Seadme korpuse temperatuur on kõrge ka kaua pärast 
kasutamist, ärge puudutage seda – võite kõrvetada
saada.

③ Ärge asetage inverterisse metalle, esineb elektrilöögi
oht. 

④ Kuna inverteri juures võib kergesti tekkida elektrikaar, siis
ärge asetage inverterit vihma kätte, udusse, 
jääkülmadesse tingimustesse, vette ega õlistesse 
tingimustesse. Mustus ei tohi sattuda inverterisse. 

⑤ Inverteri ühendamisel akuga olge ettevaatlik ja akuhappe
sattumisel nahale peske see kohe veega maha. 
Happelise aine sattumisel silma pöörduge haiglasse. 

⑥ Palun ärge asetage akusse metalli – see tingib lühise, 
mis hävitab nii inverteri kui aku. 

⑦ Ühendades seadme pistiku inverteri vahelduvvoolu 
pessa, hoidke oma käed palun eemal pistikupesa
elementidest, et vältida elektrilööki.
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Energia säästmiseks ei tööta ventilaator muul juhul, kui: 

① Ventilaator töötab siis, kui koormus ületab 30% inverteri

suhtelisest võimsusest. 

② Ventilaator töötab siis, kui inverteri sisetemperatuur ületab
60 kraadi.

Pikenduskaabli kasutamisest: 
① Me ei soovita kasutada inverteri ja aku vahel 

pikenduskaablit, sest see tingib alalisvoolulise elektri kao ja
mõjutab inverteri efektiivsust.

② Kui pikenduskaablit peab kasutama, siis soovitame
elektrikao vähendamiseks kasutada 
kõrgkvaliteetset kaablit. 

Paigaldamine ja töökeskkond 
Paigaldamisel tuleb seadmele tagada järgnevad tingimused: 
● Kuiv – inverterit ei tohi kasutada vihma käes, udus, 

jääkülmades oludes, kokkupuutel õliga ja mustusega.
● Temperatuur – palun kontrollige, et töötemperatuur

jääks vahemikku 5-35℃.
● Ohutus – ärge asetage inverterit plahvatus- või süttimisohtlike

esemete ega kütteõlimootori juurde.

● Ventileeri tus –  seadme ventileerimiseks peab see olema 10cm

kaugusel muudest objektidest, selle õhutus ei tohi olla 

blokeeritud.  

● Tolmuvaba – ärge asetage inverterit  tolmu kätte, liigne
kogus tolmu võib inverte rit kahjustada.  

Ühendus 
● Kontroll ige, et inverter oleks asendis „OFF“: ühendage aku

tarnekaabliga.
● Veenduge selles, et aku pinge ja inverteri sisendpinge on

vastavuses; 12V inverte r toimib ainult 12V akuga ja 24V 
inverter ainult 24V akuga, vastasel juhul saab inverter
kahjustada.

● Ühendage positiivne  terminal aku positiivse polaarsusega ja
negatiivne terminal negatiivse polaarsusega. Palun hoidke  
inverter asendis „OFF“ – see on väga oluline.  
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⑨ „-“-terminal/must: ühendage see terminal, musta kaabliga, 
aku või muu vooluallika negatiivse polaarsusega. 

(Eelnev joonis on vaid kirjeldava iseloomuga, tegelik seade 
võib olla natuke teistsuguse väljanägemisega.) 

Juhised 
Kasutamine : 

Elektrilised tööriistad: elektrisaag, puurpink, lihvimispink, 
stantsimispink, muruniiduk, õhukompressor. 

Kontoritehnika: arvuti, printer, kuvar, koopiamasin, skanner, faks. 
Kodutehnika: tolmuimeja, puhur, luminofoorlamp, hõõglamp, 

õmblusmasin. 
Köögitehnika: mikrolaineahi, külmkapp, kohvimasin, blender, 

jäämasin, kuum ahi. 
Tööstustehnika: halogeenvalgusti, naatriumlamp, 

veesõidukid, päikese- ja tuuleenergiageneraatorid. 
Elektroonika: televiisor, raadio, mängukonsool, VCR võimendi, 

jälgimistehnika, satelliitsidetehnika. 

Märkus: Seadme kasutamisel palun jälgige, millise 
vooluvõimsuse jaoks inve rter sobilik on. Soovitatav on 
inverter hoida tööl 85% suhtel ise võimsuse juures. 

USB kasutusjuhised: 

① USB on vaid laadimiseks, ei ole võimalik kasutada

andmevahetuseks. 

② Enne laadimist kontrollige hoolikalt, kas seadme
laadimisvool on väiksem kui inve rteri pinge.
Kui see ületab inverteri laadimispinge, siis ärge 
kasutage seda seadet laadimiseks, see võib
parandamatult kahjustada USB port i.

③ Mõned seadmed peavad laadima originaallaadijaga, 
ärge sellisel juhul laadige USB-porti kasutades.
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Jäätmekäitlus  
Palun ärge visake tooteid nende elutsükli lõpul tavajäätmete 

sekka, see toob kaasa keskkonna saastumise. 

Spetsifikatsioon 
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Spetsifikatsioon PSW8300 PSW8600 PSW81200 PSW81500 

Sisendpinge 12V alalisvool (11-15V alalisvool) 

24V alalisvool (22-30V alalisvool) 

Väljundpinge 220V vahelduvvool +/-10% 

Väljundsagedus 50 +/- 3Hz 

USB väljund 5V alalisvool, 500mA (või muu) 

Järjepidev võimsus 300W 600W 1200W 1500W 
Tippvõimsus 600W 1200W 2400W 3000W 
Väljundlaine Puhas sinusoidne laine 

Täielik harmooniline moonutus < 3% 

Efektiivsus > 85% 

Koormuspinge puudumine < 0,45A 

Madala 
sisendpinge 

alarm 

12V 
sisend 

10,2 – 10,8V alalispinge 

24V 
sisend 

20,4 – 21,6V alalispinge 

Madala 
sisendpinge 
väljalülitus 

12V 
sisend 

9,2 – 9,8V alalispinge 

24V 
sisend 

18,4 – 19,6V alalispinge 

Kõrge 
sisendpinge 
väljalülitus 

12V 
sisend 

15 - 16V alalispinge 

24V 
sisend 

30 – 32V alalispinge 

Ülekoormuse väljalülitus 360W-460W 660W-
760W 

1250W-
1500W 

1650W-
1950W 

Töötemperatuur 5-35◦C 

Soojuse hajutamise meetod ventilaator 

Kaabeldus Punane/must akukaabel, kollane maandusjuhe 

PUHTA SINUSOIDSE VOOLU INVERTER 
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⑨ ⑧ ⑦ 

① LED/roheline: Kui inverter on ühendatud elektrivooluga,

siis süttib roheline LED-tuli. 

② LED/punane: Tõrke esinemisel süttib punane tuli.

③ USB-väljund: Alalisvoolu väljund 5V, 500mA(või muu).

④ Voolulüliti: Inverteri käivitamiseks ja peatamiseks.

⑤ Vahelduvvooluline väljund: Euroopa pistikupesa (või 
muu). 

2. Tagumise paneeli joonis ja kirjeldused:

⑥ 
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④ 
③ 

⑤ 

Kirjeldus 

Puhta siinuslainega muundur muudab alalisvooli vahelduvvooluks.
Seda kasutatakse laialt autodes, mootorpaatides, mobiilsetes kontorites 
ja telesides, avaliku ohutuse tagamisel ning muudes valdkondades. 

See vooluinverter kasutab rahvusvahelisel kõrgtasemel 
vooluskeemi, mille eeliseks on väike suurus, kergus, stabiilsus ja 
kõrge voolumuundamise efektiivsus. Seadmel on viis 
kaitsefunktsiooni: madala sisendpinge kaitse, kõrge sisendpinge 
kaitse, ülekoormuse kaitse, kõrge temperatuuri kaitse, väljundvoolu 
lühise kaitse. Palun tutvuge enne seadme kasutamist hoolikalt 
käesoleva kasutusjuhendiga, kasutades tooteid, mis kuuluvad 
tootesarjadesse: 300W.600W.1200W ja 1500W. 

Omadused 

● Väljundiks on puhas sinusoidne vool.
● Kõrge efektiivsus ja kaasaskantavus..
● Intelligentne digi taalse ekraaniga lüliti , mis kirjeldab

sisendpinget ja väljundvoolu.  
● Intelligentselt juhitav venti laator.
● Kõrgetasemelise lahendusega mikroprotsessor.
● Madala sisendpinge kaitse/kõrge sisendpinge

kaitse/ülekoormuse kaitse/kõrge temperatuuri
kaitse/väljundvoolu lühise kaitse 

Seadme tutvustus 
1. Esipaneeli joonis ja kirjeldused:

 ① ② 
AC 230V OUT PUT  

P O W E R  FA U LT  

US B      

ALALISVOOLUST VAHELDUVVOOLUKS
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Kasutamiseks muunduritega: 300W.600W. 
1200W.1500W  

KASUTUSJUHEND

⑥ Maandusterminal: Ühendage maandus kollase kaabliga.

⑦ „+“-terminal/punane: ühendage see terminal, punase
kaabliga, aku või muu vooluallika positiivse polaarsusega.

⑧ Soojust hajutav ventilaator: intelligentselt juhitav, hakkab 
tööle siis, kui koormus ületab 30% suhtelisest koormusest 
või sisemine temperatuur jõuab 60 kraadini (300W ja 600W
inverteril on ainult üks ventilaator).




